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MOSTRA XXX É A
MAIS PROCURADA

NO FESTIVAL DE
CURITIBA {pág 12}

RODRIGO FÉLIX LEAL / METRO CURITIBA

Mulher comete menos
infrações no trânsito

Das carteiras de habilitação suspensas no Estado em janeiro, as mulheres respondem por 26%; os homens,
por 74% Estacionar em desacordo com a regulamentação é a infração mais frequente cometida por elas {pág 03}

CNJ quer exoneração de funcionários com condenação
por órgão colegiado em até 90 dias Se aprovada, 
resolução só não valerá para servidores do STF {pág 06}

Mais uma
tentativa de
tirar Derosso

EUA têm corpo
de Bin Laden
Wikileaks diz que líder terrorista
foi levado em avião da CIA {pág 08}

Pedido para destituir 
presidente da Câmara foi 
assinado por 27 dos 38 
vereadores  Comissão 
Processante deverá ser criada
na segunda-feira {pág 02}

Câmara

Ficha limpa
no Judiciário 

Seguradoras oferecem benefícios às mulheres

TV paga é mais
cara no Brasil
Estudo da Ancine traz comparação
com países latinos {pág 09}

Mín 15°C
Máx 30°C

CURITIBA
Quinta-feira, 
8 de março de 2011

Edição nº 215, ano 1

DIVERSÃO
PARA TODOS OS GOSTOS
NA PROGRAMAÇÃO DA BAND   
‘PÂNICO’ É UMA DAS ESTREIAS {pág 16}
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PROCESSO

Comissão
vai decidir
se pedido
será votado
A representação com o
pedido de destituição do
vereador João Cláudio De-
rosso da presidência da
Câmara teve como base o
artigo 31 do Regimento
Interno, que exigia no
mínimo 20 assinaturas de
vereadores, e de-
verá ser protoco-
lada na segunda-
feira, após sua
leitura em plená-
rio. 

Depois de ins-
talada, serão es-
colhidos os mem-
bros da comissão.
E no prazo de

cinco dias o denunciado
será informado e recebe-
rá a denúncia. O prazo da
defesa será de dez dias
após a notificação.

Decorrido o prazo da
defesa prévia, a comissão
terá cinco dias para deci-
dir pelo arquivamento ou
não da representação,
que deverá ser votado em
plenário. Aprovado, en-
tra-se na fase de instrução
com outro prazo de cinco
dias para o parecer final.

Depois desse trâmite,
o pedido será encaminha-
do para a Mesa Executi-

vas. Depois, o
presidente Mesa,
no caso o verea-
dor Sabino Picolo
(DEM), convocará
uma sessão espe-
cial de julgamen-
to. A votação fi-
nal será secreta,
conforme o regi-
mento. METRO
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Metrô

Os dois adiamentos na
publicação da autoriza-
ção da proposta do me-
trô no Diário Oficial da
União, marcada agora
para 31 de março, de-
correm mesmo de deci-
sões do Ministério das
Cidades. “A lição de ca-
sa está feita. Não há
pendências da parte do
município. Depende-
mos do governo fede-
ral, que quer aprovar
os projetos de todas as
cidades num só pacote,
e isto demanda proces-
sos burocráticos”, disse
o presidente da Comis-
são de Urbanismo da
Câmara Municipal, ve-
reador Felipe Braga
Côrtes (PSDB), que se
reuniu ontem com o
presidente do Ippuc,
Cléver Almeida. 

METRO CURITIBA

Município
está em dia,
diz Câmara

Os vereadores da oposição
conseguiram ontem 27 as-
sinaturas em uma repre-
sentação que pede a aber-
tura de uma Comissão Pro-
cessante para destituir o
presidente licenciado da
Câmara Municipal, João
Cláudio Derosso (PSDB), da
Mesa Executiva. 

O pedido teve como base
o artigo 31 do Regimento
Interno da Câmara, que exi-
gia no mínimo 20 assinatu-
ras de vereadores, e deverá
ser protocolado na segunda-
feira, após sua leitura em
plenário.

Para o líder da bancada
de oposição na Câmara, ve-
reador Jonny Stica (PT), este
é o último recurso para que
se afaste definitivamente o
vereador Derosso da presi-
dência da Câmara. 

“Ele já exorbitou das suas
funções, como ficou claro
na CPI, e também está sen-
do omisso ao ter se licencia-
do pela segunda vez da pre-

sidência”, declarou Stica.
Somente dez dos 38 ve-

readores não apoiaram a
iniciativa. Com a decisão e a
aprovação do pedido pela
comissão, a votação da des-
tituição precisará ser apro-
vada por 26 dos vereadores.

Foram 27 dos 38 vereadores que assinaram a representação  
Instalação da Comissão Processante deve acontecer na segunda-feira

O presidente da Mesa Executiva deverá instalar a Comissão Processante contra Derosso

RODRIGO FÉLIX LEAL / METRO CURITIBA

Vereadores que

assinaram a

representação

Aladim Luciano – PV
Algaci Tulio – PMDB
Caíque Ferrante – PRP
Celso Torquato – PSD
Denilson Pires – DEM
Dona Lourdes – PSB
Emerson Prado – PSDB
Felipe Cortes – PSDB 
Francisco Garcez – PSDB
Jair Cézar – PSDB
Jairo Marcelino – PDT
Jonny Stica – PT
Jorge Yamawaki – PSDB
Juliano Borghetti – PP
Julieta Reis – DEM
Noemia Rocha – PMDB
Odilon Volkmann – PSDB
Paulo Salamuni – PV
Pedro Paulo – PT
Profª Josete – PT
Renata Bueno – PPS
Roberto Hinça – PDT
Serginho do Posto – PSDB
Tico Kuzma – PSB
Tito Zeglin – PDT
Zé Maria – PPS
Zezinho do Sabará – PSB

“É um momento
histórico. Os
vereadores agora
vão ter que decidir
o futuro da Casa.”
JONNY STICA, PT

CARLOS KASPCHAK
METRO CURITIBA

Pedido para destituir
Derosso tem apoio 

Cotações
Dólar

+ 0,05%
(R$ 1,76)

+ 0,82%
(R$ 2,32)

Euro

Bovespa Selic
(9,75%)

Salário
mínimo
(R$ 622)

+ 1,39%
(66.016 pts)
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Das 5.633 carteiras de habi-
litação suspensas no Paraná
em janeiro, 26% pertencem
a motoristas mulheres e
74% a homens, o que mos-
tra que elas cometem me-
nos infrações no trânsito.

A irregularidade mais
frequente cometida por
elas foi estacionar em desa-
cordo com a regulamenta-
ção. O índice é de 36,1%,
contra 63,9% dos homens.

Mas as mulheres são
minoria nas ruas. Repre-
sentam 31,7% do total de
motoristas no Estado. Em
Curitiba, o percentual au-
menta um pouco e chega
a 38,2%.

“Mesmo assim, elas são
mais cautelosas. Cometem
menos infrações de veloci-
dade e manobras arrisca-
das”, avalia o secretário de
Trânsito da capital, Marce-
lo Araújo.

As seguradoras sabem
disso e oferecem benefícios
às motoristas, que variam,
entre outros aspectos, con-

forme a empresa, o modelo
do veículo e seu uso, segun-
do o diretor-executivo do

Sindseg (Sindicato das Segu-
radoras do Paraná e Mato
Grosso do Sul), Ramiro Fer-
nandes Dias.

“Se tivermos um rapaz
de 22 anos e uma mulher
de 22 com o mesmo perfil,
a diferença varia no valor
entre 12% e 15%”, conta.

Segundo Dias, a mulher
se envolve em acidentes

de menor gravidade por
ser “mais focada, respon-
sável, cuidadosa e menos
agressiva”.

Leia sobre o Dia das Mu-
lher no especial da página
10. 

CAMILA CASTRO
METRO CURITIBA

Opinião

Evento aborda o
trabalho feminino
O Conselho Regional de
Odontologia promove hoje,
Dia da Mulher, a palestra “A
mulher e a importância de
seus relacionamentos inter-
pessoais no seu sucesso pes-
soal e profissional”. Ela será
ministrada pela consultora
do Sebrae Carmen Lucia Ra-
vedutti, com foco nas profis-
sionais do setor. O evento é
gratuito, às 19h30, na sede
do conselho: av. Manoel Ri-
bas, 2.281. METRO CURITIBA

As profissionais de

odontologia são 54,7%

Gleisi recebe
homenagem
TROFÉU. A ministra- chefe
da Casa Civil, Gleisi Hoff-
mann, vai receber hoje o
troféu “Mulher, Simples-
mente Mulher”, concedi-
do pelo Conselho da Mu-

lher Executiva da ACP (As-
sociação Comercial do Pa-
raná). METRO CURITIBA

Palestra sobre
maquiagem
HOMENAGEM. Hoje, as Li-
vrarias Curitiba promo-
vem a palestra “A maquia-
gem e suas mudanças na
História da Moda – Do Egi-
to aos dias atuais auxilian-
do a mulher na beleza”,
com a especialista em ar-
tes visuais Giórgia Manfre-
dini da Gama. Em seguida,
será realizado um works-
hop sobre maquiagem em
parceria com O Boticário.

O evento é gratuito, às
19h30, no shopping Palla-
dium. Informações pelo
3330-6749. METRO CURITIBA

Breves

Funcionárias da
limpeza vão à praia
Cerca de 3 mil trabalhado-
ras da limpeza em todo o
Paraná vão celebrar o Dia
da Mulher em Praia de
Leste. O evento, organiza-
do pela Feaconspar e o
Siemaco há 19 anos, será
no domingo.  

“Muitas delas esperam o
ano inteiro para passar esse
dia na praia”, conta Manas-
sés Oliveira, presidente da
Feacosnpar. 

Elas participam de ativi-
dades de recreação, pales-
tras e shows. METRO CURITIBA

Algumas verão o mar pela primeira vez

DIVULGAÇÃO/SIEMACO

Mulher comete
menos infrações
do que homem

Elas respondem por 26% das carteiras de habilitação suspensas em
janeiro no Estado, ante 74% dos homens E têm benefícios em seguro

“Dirijo há 27 anos e sou taxista há sete. Assumi o carro do

meu pai, que não queria por puro machismo”, conta Irene Pasqual, de 55 anos

RODRIGO FÉLIX LEAL/METRO CURITIBA

As quatro mais das mulheres
Veja a quantidade de multas aplicadas a homens e mulheres em janeiro, 
segundo as principais infrações registradas pelo Detran (em %)

Estacionar em desacordo 
com a regulamentação

Dirigir o veículo usando 
telefone celular

Transitar em velocidade 50% 
acima da máxima permitida

Condutor ou passageiro 
sem o cinto de segurança

HomemMulher

36,1 63,9
HomemMulher

33,2 66,8
HomemMulher

24,8 75,2
HomemMulher

24,7 75,3

EEEEEEEEE

LUCAS LACAZ RUIZ/ FUTURA PRESS

Regina Fátima Iorio
60, CLASSIFICADORA FISCAL

“Há cinco anos, recebi carta
do Detran me parabenizando.

Fiz a carteira em 1976 e só 
tive uma multa este ano.”

Andressa Nunes
20, ESTUDANTE

“Não sou barbeira. Dirijo 
melhor que muito homem.
Faço baliza com muita facili-

dade. Sou cuidadosa.”

Jaqueline Lopes
26, VENDEDORA

“Os homens querem chegar
logo e correm demais, como

meu pai, que já recebeu multa
por alta velocidade.”

Letícia Menão
34, TÉCNICA DE LABORATÓRIO

“Mulheres são mais 
cautelosas, prestam mais

atenção. Dirijo há 11 anos e
nunca recebi uma multa.”

“O prejuízo que as
seguradoras têm
com as mulheres é
bem menor do que
com os homens.”
RAMIRO DIAS, DO SINDSEG

www.readmetro.com
QUINTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2012curitiba 03
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Mesmo com a negativa dos
sindicatos policiais para a
última proposta de aumen-
to, o governo do estado
anunciou ontem que o pe-
ríodo de negociação está en-
cerrado. Agora,, segundo o
governo, já está sendo ela-
borada uma lei para instau-
rar oficialmente o novo
subsídio.

“O estágio de negocia-
ção e definição de valores
já está concluído”  diz a
nota oficial do governo.
“As novas tabelas (...) fo-
ram bem aceitas por re-
presentantes das catego-
rias”, afirma.

De acordo com o gover-
no, os aumentos foram de
30% a 48% para as primeiras
etapas da carreira. Pela tabe-
la, o salário inicial para a Po-
lícia Civil será de R$
4.502,00. Já os militares re-
ceberão R$ 3.225,00 ao en-
trar na PM.

Mesmo assim, o Sincla-
pol (sindicato dos policiais
civis), recusou na  noite de
terça-feira a proposta e vol-

tou a falar em greve. Foi
formada uma comissão pa-
ra negociar os novos valo-
res e uma contraproposta
sairá na semana que vem.

“Caso seja rejeitada pelo
governo, os policiais pro-
metem recorrer ao Supre-

mo Tribunal Federal (STF),
para resgatar o direito de
greve”, disse o sindicato em
nota oficial.

Governo não fará nova
proposta para policiais

Última assembleia da polícia civil rejeitou salário
inicial de R$ 4,5 mil

DIVULGAC’ÃO

Governo diz que negociação por valores está encerrada e que elabora
lei para implantar subsídio Policiais civis recusam e falam em greve

Negociação

Polícia Científica convoca
assembleia. PM quer ne-
gociar mais

Peritos
O Sindicato dos Peritos
Oficiais fará na sexta-feira
uma nova assembleia.  “Os
valores ficaram aquém do
que pleiteamos, mas ve-
mos que houve um avanço
na negociação. Precisamos
discutir alguns detalhes”,
diz o presidente do sindica-
to, Ciro Pimenta.

PM recusa
No último fim de semana
os PMs já haviam recusado
os novos valores, pedindo
melhor equiparação com
os salários da Polícia Civil. 

THIAGO MACHADO
METRO CURITIBA
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Mãe critica inquérito
sobre morte de jovem 
A mãe de Andersandio Soa-
res, assassinado em frente
ao shopping  Água Verde,
no dia 23 de fevereiro, acu-
sou ontem o delegado Ru-
bens Recalcatti de fazer um
inquérito mal feito, o que
teria deixado o suspeito em
liberdade. 

“Por que o delegado não
ouviu o outro lado? Amigos
que viram o crime quiseram
depor e não foram recebi-
dos. O que existe por trás
disso?”, disse em coletiva.

Dois dias depois do cri-

me, a polícia pediu a prisão
de Adeildo Fonguer, mas
ela foi negada pela Justiça.
“Ouvi 12 pessoas”, diz Re-
calcatti. “Os amigos dele (da
vítima) omitiram que ele
atacou o outro e temos que
ouvir as duas versões. Ela
não entende nada de inqué-
ritos”, disse o delegado

Adeildo Fonguer apre-
sentou-se na delegacia e
agora responde o inquérito
em liberdade, alegando que
agiu em legítima defesa. 

METRO CURITIBA

Família está indignada
com a polícia

RODRIGO FÉLIX LEAL/ METRO CURITIBA

DIVULGAÇÃO

Contrabando no lago
Três motoristas, com carros lotados de cigarros do Para-
guai, foram parar dentro de um lago na manhã de on-
tem em Foz do Iguaçu. Eles estavam em alta velocidade
na BR 277, quando se depararam com uma equipe da
PRF (Polícia Rodoviária Federal), que deu ordem de pa-
rada. O contrabandista usaram uma estrada vicinal pa-
ra fugir, mas caíram no lago. Eles conseguiram sair dos
veículos e fugiram a pé. METRO CURITIBA

Fuga da polícia

Fuga dos cigarreiros terminou mal

Corpo de
desaparecida é
encontrado
PONTAL DO PARANÁ. Foi en-
contrado ontem, no Bal-
neário Atami, o corpo de
Laura de Paula, de 23
anos, que estava desapare-

cida desde segunda-feira.
Ela estava com vários feri-
mentos, especialmente na
nuca, e pode ter sofrido
violência sexual, já que a
sua blusa estava levanta-
da. Laura era esposa de um
sargento da PM, e tinha su-
mido depois sair de bici-
cleta. Seu corpo estava em
uma restinga próxima à
praia, a dois quilômetros
de onde sua bicicleta havia
sido encontrada. 

METRO CURITIBA

PMs abordam
viatura da
Polícia Civil 
CONFUSÃO. Uma aborda-
gem de policiais militares
em um carro descaracteri-

zado da Polícia Civil gerou
confusão ontem pela ma-
nhã, no Boqueirão. Segun-
do informações da Rádio
Banda B, os PMs patrulha-
vam o local, que teria vá-
rios pontos de venda de
drogas, e suspeitaram de
dois homens dentro do
veículo.

Um deles, Lucemar
Denk, que não era poli-
cial, estava com uma pis-
tola calibre 380 e acabou
levado para a delegacia.
O investigador Rodolfo
Azevedo disse que a ar-
ma era dele, e justificou
por que estava no local.
“Denk me ligou alertan-
do sobre um arromba-
mento e como sou poli-
cial 24 horas por dia,
vim correndo”.

METRO CURITIBA

Breves
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Hoje e amanhã, a prefeitura
e o governo do Estado le-
vam uma feira de serviços à
comunidade das Vilas Au-
di/União, no bairro Ubera-
ba. É lá que está sendo ins-
talada a primeira UPS (Uni-
dade  Paraná Seguro), ver-
são local da UPP  (Unidade
de Polícia Pacificadora) ca-
rioca, que levou policia-
mento e reduziu a crimina-
lidade em comunidades do
Rio de Janeiro.

O mutirão no Uberaba te-
rá ações simultâneas da Co-
hab, FAS, Fundação Cultu-
ral de Curitiba, Secretarias
Antidrogas, Abastecimento,
Finanças, Defesa Social,
Educação, Esporte e Lazer,
Meio Ambiente, Saúde, Ur-

banismo e Meio Ambiente e
da Polícia Militar do Para-
ná.  O bairro é um dos maio-
res de Curitiba e tem mais
de 70 mil moradores.

Na quinta-feira da  sema-
na passada, 450 policiais
ocuparam o bairro, para
dar início ao projeto da
UPS. Durante os primeiros
15 dias, será mantido o po-
liciamento maciço no lo-
cal. Depois, 60 policiais fi-
carão no bairro, onde tam-
bém será mantida a oferta
de serviços públicos.

Prefeitura e governo pro-
metem instalar 10 UPS na
cidade até o fim  deste ano.
O governo quer levar as
unidades também ao inte-
rior.

Feira de serviços tenta 
consolidar UPS no Uberaba

Polícia está no bairro desde quinta-feira da semana passada

RODRIGO FÉLIX LEAL/METRO CURITIBA

População do bairro, com mais de 70 mil moradores, terá dois dias de atendimento por secretarias municipais e
estaduais Promessa do governo e da prefeitura é criar 10 Unidades do Paraná Seguro neste ano na cidade

Segurança

O que mais vem por aí

Módulos

O plano é  instalar 75 mó-
dulos policiais móveis

Batalhão da PM

Um novo batalhão deve
ser criado

Polícia Civil

Está prevista a criação de
sete novas delegacias

UPS

Estão previstas dez unida-
des em Curitiba. Uma se-
gunda unidade será no
próprio UberabaMETRO CURITIBA
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Balanço divulgado ontem
pelo Ministério do Planeja-
mento aponta que, em
2011, foram investidos R$
204,4 bilhões no PAC 2
(Programa de Aceleração
do Crescimento). O mon-
tante representa 21% do or-
çamento previsto para a se-
gunda etapa do pacote de
obras. Até 2014, o governo
federal promete desembol-
sar R$  R$ 955 bilhões.

Segundo a ministra Mi-
rian Belchior, foram con-
cluídas 17,9% das obras pre-
vistas no PAC 2 durante o
ano passado. “Os números
comprovam o andamento

do programa. Nossa meta é
acelerar ainda mais a exe-
cução das obras em 2012 e
2013”, disse a ministra.

No ano passado, os pro-
jetos habitacionais ficaram
com a maior fatia dos re-
cursos liberados: R$ 75,1
bilhões, sendo que R$ 10
bilhões têm origem no Mi-
nha Casa, Minha Vida.

Do total de obras executa-
das, 215 são de saneamento
básico, que custaram R$ 9,9
bilhões. O setor de transpor-
te recebeu R$ 6,1 bilhões. Os
recursos foram destinados
para duplicação e reforma
de rodovias. METRO

O CNJ (Conselho Nacional
de Justiça) quer estender a
funcionários de tribunais
de Justiça em todo o país
as restrições impostas pela
Lei da Ficha Limpa, que ve-
ta a candidatura de políti-
cos condenados por órgão
colegiado. 

Apresentada pelo conse-
lheiro Bruno Dantas, a pro-
posta prevê a exoneração,
em no máximo 90 dias, de
todos os funcionários co-
missionados e em funções
de confiança que respon-
dam por um dos crimes lis-
tados na Lei da Ficha Limpa.

Se aprovada, a medida
obriga todos os funcioná-
rios do judiciário a decla-
rar por escrito que não res-
pondem por nenhum tipo
de crime que possa impe-

dir a nomeação.  
O texto do conselheiro

Bruno Dantas ainda obri-
garia os tribunais de Justi-
ça a enviar, em 60 dias,
projetos de lei às Assem-
bleias Legislativas para es-
tender as regras da Lei da
Ficha Limpa para a seleção
de servidores efetivos e de
magistrados.

A iniciativa também
atinge as empresas terceiri-

zadas que atuam nos tribu-
nais de Justiça. Só será per-
mitida a manutenção, adi-
tamento ou prorrogação de
contrato de prestadoras de
serviço que comprovem
que todos os seus funcioná-
rios não estão enquadrados
na Lei da Ficha Limpa.

Caso seja aprovada pelos
demais conselheiros do
CNJ, a resolução irá valer
para toda a Justiça Federal,
Justiça Eleitoral, tribunais
de Contas, Justiça estadual
e Justiça Militar. 

Segundo o conselheiro,
apenas o STF (Supremo
Tribunal Federal) não terá
de cumprir a medida por-
que, constitucionalmente,
a Corte  não é obrigada a
se submeter às decisões do
CNJ. METRO

Governo cumpre
17,9% do PAC 2

CNJ quer adotar Ficha
Limpa no judiciário

Proposta prevê exoneração de funcionários da Justiça com condenação por órgão colegiado
em até 90 dias Se aprovada, resolução só não irá valer para os servidores do Supremo

Plenário do CNJ decidirá sobre controle no judiciário

Mirian Belchior detalha números de 2011 em Brasília 

GLÁUCIO DETTMAR/DIVULGAÇÃO

ELZA FIÚZA/ABR

Acusados de
crime no Pará
serão julgados 
A Justiça do Pará vai levar a
júri popular os três acusados
de matar um casal de extra-
tivistas no ano passado.

José Rodrigues Moreira
é acusado de ter encomen-
dado a morte de José Clau-
dio Ribeiro e Maria do Es-
pírito Santo. Seu irmão,
Lindonjonson Silva, e Al-
berto Lopes Nascimento
são acusados de cometer o
crime. METRO

Anvisa tira
remédio de
circulação
A Anvisa proibiu ontem a
venda de um lote do medica-
mento MabThera, utilizado
no tratamento do linfoma,
por suspeita de falsificação.

Segundo o órgão, a Ro-
che, fabricante do remédio,
foi quem alertou sobre a co-
mercialização irregular do
medicamento.  Original-
mente, o lote foi fabricado
em 2008, mas foram encon-
trados rótulos falsos que in-
dicam 2010. METRO

“O CNJ tem
tradição na defesa
dos interesses 
da sociedade. 
A proposta é uma
forma de garantir
essa proteção.”
BRUNO DANTAS, DO CNJ

A operação Pacificador
prendeu ontem 16 inte-
grantes de um grupo de
milicianos que atuava em
15 bairros de Duque de Ca-
xias, no Rio de Janeiro. Ao
todo, a ação prevê cumprir
28 mandados de prisão.

Nove policiais militares
foram presos, além de um
fuzileiro naval, uma sar-
gento do Exército e um ex-
PM. Outros cinco policiais
que também estavam en-
volvidos com a milícia con-
tinuam foragidos. 

Entre outras coisas, eles

são acusados de cobrança
de taxas por serviços clan-
destinos de segurança, trá-
fico de armas de fogo, jogos
de azar, venda ilegal de bo-
tijões de gás e exploração
da distribuição ilícita de si-
nal de TV a cabo e internet.

Só na central do "gato-
net", empresa que faz
transmissão irregular de
TV a cabo, mais de três mil
assinantes tinham cadastro
com a milícia. “Isso mostra
o refinamento dessa qua-
drilha, visando sempre o
lucro”, disse o delegado

Alexandre Capote.
Segundo o Ministério

Público, a quadrilha teria
ameaçado de morte dois
promotores públicos e o
próprio delgado Capote.

Investigada há um ano,
a quadrilha é liderada pe-
los ex-vereadores Jonas é
Nós e Chiquinho Grandão,
que estão presos em presí-
dio federal. 

Desde que as investiga-
ções começaram, pelo me-
nos nove testemunhas fo-
ram assassinadas pelo gru-
pode milicianos. METRO RIO

A presidente Dilma Rous-
seff sofreu ontem sua pri-
meira grande derrota no
Senado desde sua eleição.
Os parlamentares rejeita-
ram a recondução de Ber-
nardo Figueiredo à direto-
ria-geral da ANTT ( Agência
Nacional de Transportes
Terrestres).

Durante a  sessão secre-
ta, o nome de Figueiredo
foi rejeitado com um pla-
car de 36 votos contra, 31
a favor e uma abstenção. 

A reprovação ocorre
mesmo com o governo ten-
do maioria na Casa, o que
aponta participação de se-
nadores da base aliada na

rebelião contra o Palácio
do Planalto.

Senadores do PT credita-
ram a derrota na conta do
PMDB. Para os petistas, os
aliados usaram a votação
para mandar um recado à
presidente. A legenda exi-
ge número maior de cargos
no governo. METRO

Operação Pacificador prende
16 milicianos no Rio de Janeiro

Senado veta manutenção 
de diretor-geral na ANTT

Greve chega
ao fim em
SP, mas falta
gasolina
Apesar do fim da paralisa-
ção dos caminhoneiros em
São Paulo, a maioria dos
postos da cidade continua-
vam sem combustível on-
tem. Segundo o Sindicom
(Sindicato Nacional das Dis-
tribuidoras), dos cerca de
41 milhões de litros que
são distribuídos por dia na
capital e na Grande São
Paulo, apenas 2 milhões fo-
ram entregues.

Funcionários de nove
postos de combustíveis da
capital paulista foram pre-
sos ontem suspeitos de au-
mentos abusivos no preço
do álcool e da gasolina. 

Na tentativa de normali-
zar o fornecimento de com-
bustíveis em São Paulo, os
sindicatos das distribuido-
ras e dos postos pediram on-
tem à prefeitura a suspen-
são da proibição de circular
na marginal Tietê. A secreta-
ria municipal de Transpor-
tes, porém, negou o pedido
durante uma semana da res-
trição à circulação de cami-
nhões. METRO
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O corpo do ex-líder da rede
terrorista da al-Qaeda, Osa-
ma bin Laden, não foi lan-
çado ao mar como disse-
ram as autoridades ameri-
canas, mas sim levado para
os Estados Unidos em um
avião da CIA (agência de in-
vestigação do país), noti-
ciou ontem o jornal espa-
nhol “Público”, citando do-
cumentos vazados pelo
WikiLeaks.

E-mails da Stratfor Glo-
bal Intelligence, empresa
privada de segurança co-
nhecida como “CIA na som-
bra”, aos quais teve acesso
o “Público” e outros jor-
nais, revelam que o sepul-
tamento de Bin Laden em
alto-mar nunca aconteceu.
Ele foi assassinado por um
comando especial de forças
americanas em 2011 em
Abbottabad, no Paquistão.

Em mensagem classifi-
cada como superconfiden-
cial pelo “Público”, Fred
Burton, um dos diretores
da empresa com sede no
Texas, diz: “fui informado
que trouxemos o corpo.
Graças a Deus”. O e-mail
tem o título de “OBL”, o
que o jornal espanhol in-

terpretou como as iniciais
de Osama bin Laden.

Na mensagem seguinte,
Burton escreve “(alpha) O
corpo está a caminho de
Dover, Delaware, em um
avião da CIA”, detalhou o
“Público”, que explicou
que “a palavra-chave (alp-
ha) significa que a informa-
ção é limitada a uma redu-
zida cúpula de máxima res-
ponsabilidade na corpora-
ção”. O jornal assinalou
que em Dover há uma base
da Força Aérea dos EUA.

“Depois seguirá até o
Instituto de Patologia das
Forças Armadas em Bethes-
da”, perto de Washington,
acrescenta Burton, ex-
agente especial do Serviço
Secreto Diplomático do De-
partamento de Estado.

Em outra mensagem no
contexto de uma conversa
entre analistas da Stratfor,
Burton revela que “o corpo
segue em direção a Dover e
já deveria ter chegado”.
Conforme o governo dos
Estados Unidos, o corpo de
Bin Laden foi levado de Ab-
bottabad ao porta-aviões
Carl Vinson, no mar da
Arábia. AGÊNCIAS

Corpo de Osama
bin Laden não
foi jogado ao mar

Documentos obtidos pelo WikiLeaks
indicam que líder terrorista teria sido
levado a base das Forças Armadas
norte-americanas em Dover

AKHTAR SOOMRO/REUTERS

Putin é proclamado
presidente russo
Vladimir Putin foi procla-
mado oficialmente ontem
presidente da Rússia pela
CEC (Comissão Eleitoral
Central), depois de ter ga-
nho no primeiro turno as
eleições presidenciais rus-
sas, com 63,6% dos votos.

A Liga de Eleitores, asso-
ciação fundada para asse-
gurar a realização de elei-
ções livres e justas na Rús-
sia, se recusa a reconhecer
a validade das eleições de 4
de março, chamando-as de
“insulto” à sociedade por

causa de “fraude maciça”.
Na última segunda-fei-

ra, a missão de observação
da OSCE (Organização para
a Segurança e para a Coo-
peração na Europa) con-
cluiu que as eleições foram
“tendenciosa” a favor de
Putin. METRO

550 manifestantes
foram presos

durante protestos 
realizados contra o
processo eleitoral na
última segunda-feira.

Criança brinca em

frente ao complexo

militar desativado

de Abbottabad; 

fim de Bin Laden continua

um mistério
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Os brasileiros desembol-
sam mais pelo serviço de
TV por assinatura do que
os consumidores de outros
países latinos. Levantamen-
to da Ancine (Agência Na-
cional de Cinema) mostra
que o preço máximo pago
por canal no país é de R$
3,74, duas vezes maior que
valor máximo cobrado na
Espanha, a segunda do ran-
king.

O preço mínimo do ser-
viço no Brasil também é
bem superior ao registra-
dos nos demais países. En-
quanto os brasileiros gas-
tam, no mínimo, R$ 1,74
por canal, os peruanos de-
sembolsam R$ 0,56. 

O presidente da ABTA
(Associação Brasileira de
TV por Assinatura), Ale-
xandre Annemberg, afir-
ma que um dos principais
motivos para a diferença
de preços é a elevada car-
ga tributária incidente so-
bre o setor no país. Além
disso, argumenta, a pene-
tração do serviço ainda é
limitada no Brasil, o que

eleva os custos para as
operadoras.“O preço ten-
de a cair com o aumento
da base de assinantes”,
disse Annemberg em en-
trevista ao Metro.

A pesquisa realizada pe-
la Ancine comparou os pre-
ços de seis pacotes no Rio
Janeiro no final de feverei-
ro. O serviço da Net, com
30 canais, custava R$
69,90; o da Sky (40 canais),
R$ 74,90; e o da Claro TV
(16 canais), R$ 59,90. O pa-
cote da Oi TV de 41 canais
custava R$ 79,90; o preço
da  TVA, com 57 canais, era
de  R$ 99,00; e o valor co-
brado pela GVT, com 47 ca-
nais,  R$ 89,90.

TV por assinatura é
mais cara no Brasil

País tem o maior preço por canal entre latinos, segundo levantamento
da Ancine Consumidor pode pagar até duas vezes mais que espanhóis

1,74
1,58
1,26
0,76
0,86
0,68
0,56

Maior custo entre 
países latinos

Preço pago por canal de TV
por assinatura (R$)

Brasil

Espanha

Chile

Portugal

Argentina

Equador

Peru

Menor
Preço

Maior preço

                                                                          3,74
  1,83
                1,36
       0,97
    0,89
  0,82
0,72

Fonte: Ancine

Receita libera hoje
consulta a lote de IR 
A Receita Federal liberou
da malha fina o terceiro lo-
te residual do Imposto de
Renda Pessoas Física 2011.
Foram liberados também
lotes de 2010, 2009 e 2008.
A consulta poderá ser feita
no site da Receita Federal
ou pelo telefone 146, hoje,
a partir das 9h.

No próximo dia 15 se-
rão creditadas, simultanea-
mente, restituições para
48.904 contribuintes, tota-
lizando R$ 128,929 mi-
lhões.  Caso o valor não se-
ja creditado, a Receita
orienta o contribuinte a ir
a uma agência do Banco do
Brasil ou ligar para a Cen-
tral de Atendimento da ins-
tituição bancária – que
atende pelos telefones
4004-0001 (capitais),
08007290001 (demais loca-

lidades) e 080071290088
(pessoas com deficiência
auditiva) – para agendar o
crédito em conta-corrente
ou poupança, em seu no-
me, em qualquer banco.

Contribuintes que rece-
berem um e-mail em nome
da Receita Federal sobre
pendências com o Imposto
de Renda devem tomar cui-
dado: trata-se de vírus ou
programas espiões que po-
dem roubar dados do inter-
nauta ou golpe, alerou on-
tem o Fisco. Também po-
dem ser golpistas em busca
de informações do contri-
buinte. Esses e-mails já es-
tão circulando na internet,
como é comum nesta épo-
ca do ano, quando a Recei-
ta recebe as declarações do
Imposto de Renda.

METRO

“Carga tributária
elevada explica
diferença de
valores em relação
aos outros países.”
ANNEMBERG, PRESIDENTE DA ABTA

www.readmetro.com
QUINTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2012economia 09

ANA SAITO
METRO SÃO PAULO
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Não importa se ela é dona de casa,
espera o príncipe encantado, tem
ataques histéricos dia sim dia não, se
é adepta da liberdade sexual, casada
com um ogro, mãe de três filhos ou
ninfomaníaca. Enfim, elas podem o
que querem e fazem exatamente o
que desejam, sejam personagens de
histórias em quadrinhos, animações
ou mulheres reais.

Na busca pelo seu sonhado “e vi-
veram felizes para sempre” – ou não
–, essas personagens têm mais histó-
rias para contar. Nos traços dos qua-
drinhos, elas refletem as conquistas
femininas da época em que foram
criadas. 

“Assim como na vida real, nos
quadrinhos a mulher do século 20
era retratada como coadjuvante. A
partir de 1960, época dos movimen-
tos feministas, ela ganhou destaque
entre os cartunistas e ficou mais ati-
va”, diz  Valdomiro Vergueiro, pro-
fessor do Observatório de HQs da
USP (Universidade de São Paulo. 

O apelo sexual feminino também
ganhou força nos desenhos. Os ita-
lianos Guido Crepax e Milo Manara

ficam conhecidos pelos desenhos
com vertentes eróticas e inespera-
das. “Essa era uma das posturas da
mulher da época, da mesma forma
que a Aline, de Adão Iturrusgarai,
rompe algumas barreiras ao viver
um triângulo amoroso”, enfatiza
Vergueiro. 

Mas, por outro lado, essa mulher
moderna também pode ser dona de
casa ou estar fora dos padrões estéti-
cos de beleza, o que aproximou a fic-
ção da realidade. Marge Simpson e a
Princesa Fiona, de Shrek, são alguns
exemplos de animações que fogem
do convencional. 

Grande parte dessas super-perso-
nagens foram criadas por homens,
com os quais as mulheres, indepen-
dente do estereótipo, convive na vi-
da real. Dessa forma, nada mais jus-
to que pensar de que no imaginário
masculino nem só as princesas ocu-
parão os espaços das protagonistas,
seja na vida ou na ficção. 

Personagens de HQs e animações refletem os
desejos, os conflitos e as conquistas femininas

Milo Manara
Com uma vertente erótica,
os quadrinhos do italiano
geralmente trazem mulhe-
res elegantes com enredos

inesperados. Seus dese-
nhos priorizam linhas sim-

ples e limpas. 

Mulheres Alteradas
Os quadrinhos da argentina
Maitena Burundarena refle-
tem o dia a dia da mulher
moderna: fazer compras, 

ter ciúmes, tratar os namo-
rados como pais e os mari-

dos como filhos. 

Marge Simpson
Matriarca da família
Simpson do desenho

animado “Os Simpsons”,
lançado em 1989. Marge

passa grande parte do
seu tempo como dona

de casa.  

Cinderella
Protagonista do conto 

popular “A Gata Borralheira”.
A princesa inspira as mulhe-
res na busca pelo príncipe

encantado e pelo sonha-
do “e viveram felizes

para sempre”.

Valentina
Personagem da série de
quadrinhos do italiano

Guido Crepax. Valentina
viveu uma série de aven-

turas com erotismo e teve
grande influência na 
estética da década 

de 1960. 

Aline
Criada pelo cartunista

Adão Iturrusgarai, Aline é o
estereótipo da mulher mo-
derna e descrita pelo autor
como “desavergonhada”.
Ela vive um relacionamen-
to amoroso a três e faz hu-
mor sobre a feminilidade e

a liberdade sexual.

Princesa Fiona
Fiona abre mão de ser 

princesa convencional e
com os supostos padrões
de beleza dos contos de 

fadas, pelo amor de
“Shrek”, o  ogro que con-

quistou 
seu coração.

Rê Bordosa
Personagem dos 

HQs do cartunista 
Angeli. Rê tem quase 
40 anos é alcoolátra, 

ninfomaníaca, desbocada
e não segue as regras da

sociedade. 

MARIANNA PEDROZO
METRO SÃO PAULO

1950

1960

1969

1980

1989

1980

1980

2001

Um pouco de
tudo, assim

como nós
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O coral Cantus Libere de
canto gregoriano, em Curi-
tiba, está com vagas abertas
para barítonos e baixos 

Sob a regência do amazo-
nense Paulo Valente, o coral
precisa de pelo menos seis
novos cantores. “Também
aceitamos tenores, mas a
necessidade é de tons gra-
ves”, conta o Valente.

O perfil desejado é de ho-
mens com mais de 19 anos,

não fumantes, que saibam
ler música e tenham algu-
ma experiência com coral.

“Haverá um treinamento
básico para os novos músi-
cos, como leitura de partitu-
ra e notação paleográfica.
Precisamos de pessoas que
já saibam cantar, ou te-
nham alguma noção musi-
cal”, afirma o regente. 

Informações pelo (41)
3223-6824. METRO CURITIBA

Coral Cantus Libere já está há 10 anos em Curitiba

DIVULGAÇÃO

Procura-se cantor gregoriano

Programe-se

Festival de Curitiba
Mostra XXX 
Espaço Cênico (R. Paulo
Graeser Sobrinho, 305)

Peça Satyricon Delírio
6, 7 e 8/04, às 22h30
Ingressos esgotados
Peça Satyro's Satyricon
29, 30 e 31/03, às 22h30
Ingressos R$25 e R$50 
Peça O Ato de Comunhão
2 e 3/04, às 22h30
Ingressos R$25 e R$50 

Só para maiores

Cinemateca exibe
‘Peixe Vermelho’
Para comemorar o Dia In-
ternacional da Mulher, a
Cinemateca de Curitiba (R.
Carlos Cavalcanti, 1174)
exibe hoje o curta “Peixe
Vermelho”, dentro da Mos-
tra de Diretoras.

O curta da diretora An-
dreia Vigo será exibido às
20h. Ele já recebeu impor-
tantes premiações em festi-
vais nacionais e internacio-
nais. Informações pelo (41)
3321-3252. METRO CURITIBA

Curso de
Guarani no
Museu
O Museu Paranaense, em
parceria com o Laboratório
de Interculturalidade e Di-
versidade da Universidade
Federal do Paraná no lito-
ral, oferece a partir de 20 de

março um curso de Língua
e Cultura Guarani. 

As matrículas já estão
abertas, e podem ser feitas
pelo e-mail: mariafernan-
da@seec.pr.gov.br. 

O curso será ministrado
por acadêmicos indígenas
mbyá-guarani, estudantes
da UFPR e bolsistas PET. 

As aulas acontecem às
terças e quintas, das 17h
às 18h45.

A intenção do curso é
apresentar aspectos da cul-
tura mbyá-guarani e a in-
fluência na formação da
identidade do povo para-
naense. METRO CURITIBA

No Museu Paranaense
(R. Kellers, 289).
A partir de 20 de março.
Das 17h às 18h45.
Gratuito.
(41) 3304-3332.

Pela primeira vez, Festival de Curitiba abre mostra exclusiva para o público adulto
As três peças ‘XXX’ são as campeãs de vendas, proporcionalmente, e uma já está esgotada

Para comemorar a maiori-
dade definitiva do Festival
de Curitiba, nada melhor
do que uma mostra voltada
100% para o público adulto. 

Em sua 21ª edição, o fes-
tival inovou ao trazer a
Mostra XXX, com três peças
baseadas em temáticas
mais eróticas.

Segundo o criador do fes-
tival, Leandro Knopfholz, a
ideia da nova mostra era
justamente atrair um públi-
co diferenciado.

“Sabíamos que a Mostra
XXX teria procura certa,
mas não imaginávamos que
seria tão grande, com tan-
tas vendas em tão pouco
tempo”, afirma.

Knopfholz se refere à
venda antecipada de ingres-
sos que, em duas semanas,
esgotou as vendas da peça
‘Satyricon Delírio’.

As outras das peças, ‘O
Ato de Comunhão’ e ‘Saty-
ro's Satyricon’ ainda estão
com ingressos à venda.

Espaço Cênico
Outra novidade dentro da
Mostra XXX é o local dos es-
petáculos. Pela primeira
vez, o Espaço Cênico abriga
uma mostra individual.
“Até a edição do ano passa-
do, o espaço só era palco da
mostra Fringe. Agora, terá
sua mostra própria”, conta
Knopfholz. METRO CURITIBA

‘Satyricon’, do grupo Satyro's, ainda está à venda 

FOTOS DIVULGAÇÃO

2
cultura
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5 anos do Yankee

Country e 
sertanejo com
várias atrações

Para comemorar os
cinco anos da casa, o
Yankee American Bar
traz hoje à noite a du-
pla cascavelense Léo
Max e Renan. Desta-
que da nova safra ser-
taneja, a dupla sobe
pela primeira vez ao
palco do Yankee, a
partir das 22h. Tam-
bém se apresentam
hoje à noite Willian &
Santiago, Angela Leite
e Daiane, Garotas 8
Segundos, Os Sobera-
nos, Prada Cia de Dan-
ça e Cia 8 Segundos. 

METRO CURITIBA

Yankee American Bar
(Av. Bispo Dom José, 
2.160).
Quinta 8/03, às 22h.
Ingressos R$20
(feminino) e R$30
(masculino), com 
venda no local.
(41) 3342-1001.

A montagem do grupo Delírio da peça ‘Satyricon’ foi 
a primeira a ter os ingressos esgotados na Mostra XXX

“Por serem peças
indicadas a
maiores de 18
anos, cria-se um
fetiche no público.
Creio que é essa a
origem da procura
tão grande.”
LEANDRO KNOPFHOLZ, CRIADOR 
DO FESTIVAL DE CURITIBA

“Há cinco anos
estamos com uma
formação mais
atuante, mas para
realizarmos nossos
projetos precisamos
de mais vozes, para
uma sonoridade
mais intensa.”
PAULO VALENTE, REGENTE

Léo Max e Renan

015_DIVULGAÇÃO
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Leitor fala

Pergunta  

Você acha correta a lei que vai 
multar empresas por pagar salários
menores a mulheres com as 
mesmas funções dos homens?

@FrancisMatos: Sim. Pela cultura
machista e o pensamento de que a
mulher é mais frágil.

@emmendoerfer: Sou a favor da
lei, já que preserva um direito
constitucional. Infelizmente nossa
Constituição é mais comprida do
que cumprida.

Dia da Mulher
Há quem reclame da existência do
Dia Internacional da Mulher, e até
já criaram o Dia do Homem.
Apesar de a sociedade atual 
caminhar cada vez mais para a
igualdade de condições entre os
sexos, com mais mulheres em posi-
ções de liderança, ainda existe
muita discrepância social. Mulhe-
res ganham menos, enfrentam
quase sempre jornada dupla, e me-
recem, sim, um dia só para elas.
Carmem Fonseca – Curitiba, PR

Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.ctb@metrojornal.com.br

Fones de ouvido nos ônibus
Finalmente está para surgir uma lei
no Paraná que combata o inconve-
niente das pessoas que ouvem mú-
sicas em celulares nos ônibus, sem
fones de ouvido. Independente do
estilo musical que se ouça - de rock
até sertanejo - o respeito com o
próximo precisa existir, já que nin-
guém é obrigado a ouvir a música
alheia. Aliás, as músicas clássicas
que tocam em algumas linhas, ditas
eruditas, também são uma 
imposição cultural. Não são todos
que apreciam o gênero, apesar de
ser relaxante para muitos. Deveria
ser extinta da mesma forma.
Estevão Soarez – Curitiba, PR

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metroctb

Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas

Áries (21/3 a 20/4)
Aproxime-se mais da sua religião, as coisas no mundo mate-
rial tendem não dar muito certo se você não as proteger com
a sua fé e espiritualidade.
Touro (21/4 a 20/5)
Procure cuidar mais da sua imagem pública e do seu conceito
perante as pessoas, não adianta sair atropelando os outros
para atingir objetivos temporários.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Fragilidade no relacionamento, a necessidade de lutar pelos
seus espaços ou realizações pessoais pode te levar a se afas-
tar da pessoa amada por um tempo.
Câncer (21/6 a 22/7)
Possibilidades de ganhos materiais por meio do sacrifício e
dedicação pessoais, mas que no entanto poderão afastar vo-
cê da pessoa amada. Preserve a relação.

Leão (23/7 a 22/8)
Cartão vermelho se aproximando, a divergência de opiniões
com as pessoas pode tornar a relação impossível neste dia.
Impaciência com pessoas sem ambição.
Virgem (23/8 a 22/9)
Mantenha-se firme diante dos seus propósitos pessoais. Po-
derá ser necessário desistir ou abandonar algumas coisas
menores para que o principal seja mantido. 
Libra (23/9 a 22/10)
Ponha a sua cabeça no lugar, dia de conter certas vontades e
reprimir um pouco os seus desejos. Tudo para se manter em
boa forma física e com a mente limpa.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Paixão no relacionamento e boas possibilidades de andar de
mãos dadas com a oposição. Hoje os fins podem acabar justi-
ficando os meios a serem utilizados.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Se você tiver que se afastar das pessoas, que seja por um bom
motivo, do tipo busca espiritual ou para cuidar da sua saúde.
Não se isole sem uma boa razão.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Dia ligado a assuntos espirituais e à limpeza do corpo físico e
do espírito. Abra a sua mente para realidades muito além do
simples mundo material, medite.
Aquário (21/1 a 19/2)
Está na hora de ser um pouco seletivo quanto aos seus conta-
tos e parcerias, aproveite para cortar relações nas quais você
possa estar sendo prejudicado.
Peixes (20/2 a 20/3)
Possível isolamento pessoal para poder refletir mais e concen-
trar os seus pensamentos em poucas coisas, mas coisas que
sejam muito importantes para você.

Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Apple lança
‘iPad 3’ com
conexão 4G

Aparelho tem vocação para 
games Preço do iPad 2 no Brasil
será reduzido para R$ 1.649 
A nova versão do iPad foi
apresentada ontem pela
Apple com importantes
avanços, como a conexão
4G, tela de alta definição,
chip e câmeras mais po-
tentes e suporte a coman-
dos de voz. 

O tablet vai estar dis-
ponível a partir do próxi-
mo dia 16 nos EUA, Cana-
dá, Reino Unido, França,
Alemanha, Suíça e Japão.
Ainda não há previsão de
chegada ao Brasil. 

O novo equipamento
tem uma resolução de
2048 x 1536, com 3,1
milhões de pixels. A câ-
mera possui 5 megapi-

xels, o mesmo do iPho-
ne 4S, o último da fami-
lia. Tudo isso é potencia-
lizado pelo processador
A5X, que processa ima-
gens duas vezes mais rá-
pido que o do iPad 2.

“Acreditamos que o
iPad é o garoto-propa-
ganda do mundo pós-PC.
A euforia que ronda o
iPad tem sido incrível e
atingiu praticamente a
todos”, discursou Tim
Cook, presidente-execu-
tivo da Apple. 

Tim Cook lança o novo tablet em San Francisco

KEVORK DJANSEZIAN/GETTYIMAGES

MICHELLE CASTILLO
METRO WORLD NEWS
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Armadilhas do futuro
Justin Timberlake e Amanda Seyfried estrelam “O
Preço do Amanhã”, que chega ao mercado brasileiro
em DVD e Blu-Ray pela Fox Home Entertainment. Os
extras incluem cenas excluídas do thriller.

A capa: Andrew Niccol dirigiu o longa

Woody Allen
interpretará
gigolô
O cineasta será protagonis-
ta do longa “Fading Gigo-
lo” ao lado de John Turtur-
ro, que também assina a di-
reção do projeto.  

A trama conta as desven-
turas de dois amigos falidos
que decidem se tornar gigo-
lôs e despertam suspeitas
na comunidade judia orto-
doxa da qual fazem parte. 

Em “Fading Gigolo”, Al-
len fará sua primeira apari-
ção em um filme de outro
diretor em mais dez anos.

A última vez foi em “Jun-
tando os Pedaços”, longa de
2000 dirigido por Alfonso
Arau. O elenco também de-
ve contar com Sofia Verga-
ra e Sharon Stone. METRO

CINDY ORD/GETTY IMAGES

Allen: gigolô 
nada ortodoxo Lucio Dalla 

conseguiu surpreender a
todos mesmo depois de
morto. Presente na missa
do cantor italiano, o ator e
poeta Marco Alemanno, de
32 anos, fez um discurso
emocionado, seguido de
um pranto convulsivo. Os
padres optaram por ignorar
o fato, mas, em seu progra-
ma de TV, a jornalista Lucia
Annunziata esclareceu: "O
funeral de Lucio Dalla é um
dos exemplos mais fortes
do que significa ser gay na
Itália”. O cantor morreu na
quinta-feira passada, aos
68 anos, vítima de um ata-
que cardíaco. METRO

ROBERTO SERRA/GETTY IMAGES

O cantor italiano

A cantora Fernanda Takai,
vocalista da banda Pato Fu,
lança amanhã seu segundo li-
vro, “A Mulher Que Não Que-
ria Acreditar”. A obra é um
compilado de 40 textos que
mesclam fatos reais da vida
da cantora com ficções. São
histórias que retratam o coti-
diano, situações cômicas e
inusitadas. O lançamento,
justamente no Dia Interna-
cional da Mulher, abre a tem-
porada de 2012 do projeto
Sempre Um Papo. Em entre-
vista ao Metro, a cantora de-
talha seu novo livro e adianta
novos projetos da carreira.

Por que você escolheu 
esse título para seu novo livro?
Até hoje eu não acredito que
estou lançando meu segundo
livro. Então, digo que sou eu
mesma (risos). Eu fiz essa co-
luna durante seis anos em
dois jornais importantes, o
que ampliou bastante o nú-
mero de pessoas que tem
contato comigo e com as coi-
sas que eu penso. É bem inu-
sitado eu me considerar uma
escritora, mas creio que evo-
lui muito do primeiro para o
segundo livro. São textos sim-
ples, alguns engraçados, ou-
tros um pouco mais íntimos,
permeados pelo bom humor.
São situações minhas, do coti-
diano como mãe, filha, canto-
ra de banda. É uma mistura
da minha vida.

E como você vê esse 
lançamento justamente no 
Dia Internacional da Mulher?
Foi uma data propícia por
ter muita gente falando so-
bre o assunto. Me considero
uma mulher como várias
outras mulheres brasilei-
ras, com jornada tripla –
trabalho, sou mãe, dona de
casa, canto, escrevo. Vejo
que a mulher tem uma ter-
nura, um olhar diferente
sobre o mundo, uma delica-
deza que eu acho importan-

te a gente manter. Por mais
dura que algumas mulhe-
res sejam, acho que elas
ainda mantêm a delicadeza
do ser mulher. Espero cele-
brar esse dia com várias
mulheres especiais na pla-
téia. E os homens são bem
vindos também!

Seus dois livros têm em co-
mum a questão da crônica?
Sim, e muito da minha per-
cepção de mundo como
mãe, filha, artista. Mas eu
tento colocar isso tudo de
uma forma próxima do lei-
tor. Eu nunca quis escrever
um texto só sobre música
que fosse fechado ao univer-
so amplo dos leitores de jor-
nal. Sempre quero deixar al-
go que fique para depois, pa-
ra que o leitor tenha vontade
de guardar o texto, mostre
para outra pessoa. Gosto da
interação com o público.

Alguma novidade 
para este ano?
Eu acabei de gravar um disco
com Andy Summers, do The
Police. Eu fiquei oito dias na
Califórnia e gravei um disco
de músicas inéditas que deve
ser lançado em junho. Postei
algumas fotos no meu site,
fernandatakai.com.br, onde
estou dando algumas pistas
sobre esse novo trabalho.

METRO BH

Metro

Entrevista

No livro, Fernanda conta um pouco de sua vida como mãe, filha e cantora 

Vocalista da banda Pato Fu lança compilado de
crônicas que mesclam fatos reais e ficções 
Livro tem 40 textos que retratam histórias

cômicas, inusitadas e íntimas do cotidiano

FERNANDA TAKAI
‘É UMA MISTURA
DA MINHA VIDA’

DIVULGAÇÃO

GETTY IMAGES

O Rock in Rio
acontecerá pela primeira
vez em Buenos Aires em 
outubro de 2013, um mês
após a quinta edição do
megaevento na Cidade do
Rock, no Rio de Janeiro. 
Ainda em 2012, o festival
será realizado em Lisboa e
em Madri, tendo Lenny 
Kravitz e David Guetta 
(foto) entre os nomes já
confirmados. METRO

RevelaçãoNa Argentina

DVD e Blu-Ray
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60 segundos

MARCELO TAS:
“O ‘CQC’ ATRAI UM 

PÚBLICO DE BOM GOSTO”
Assunto do momento, a
chegada do “Pânico” à
Band não assusta o líder do
“CQC”, Marcelo Tas. Ele
conversou com o Metro so-
bre o convívio dos dois
programas e a nova atra-
ção que apresentará, “Con-
versa de Gente Grande”.  

Você acha que o “Pânico”,
agora na mesma emissora,
vai rivalizar com o “CQC”?
Não, de maneira alguma.
O “Pânico” é escrachado,
aborda os assuntos de
uma forma completa-
mente diferente. Tam-
bém temos bom humor,
mas o “CQC” atrai um pú-
blico de bom gosto (risos).
Só que nada de falar que
nosso humor é inteligen-
te, acho isso muito chato.

E se as equipes se encontra-
rem em coberturas?
Por nós, tudo bem. Eles
são supertalentosos, têm
o espaço deles. Qualquer
programa que dure tanto

tempo no Brasil merece o
meu respeito.

O que o “CQC” terá de novi-
dade nesta temporada?
Ganhamos um repórter
novo, um cara muito
bom mesmo. Mas não
vou falar o nome dele pa-
ra ninguém por enquan-
to, quero que seja uma
surpresa para todos.

Você terá dupla jornada
agora, já que vai comandar
o infantil “Conversa de Gen-
te Grande” também. Fale
um pouquinho sobre ele.
É quase uma volta no
tempo para mim, gosto
muito de trabalhar com
crianças. Gravamos o pi-
loto e fiquei bem feliz.
Vou, com os pequenos,
abordar assuntos relacio-
nados à família, à educa-
ção sem medo. O legal é a
esperteza e a espontanei-
dade deles, os adultos vão
aprender muito.

RAQUEL PAULINO

Diversão e ampla cobertura
eleitoral dão o tom da Band

Leveza e descontração são
as palavras de ordem na
programação da Band. Cada
vez investindo mais em di-
versão, a emissora tem co-
mo destaque neste ano a
chegada do “Pânico na
Band”, que estreia em 1o de
abril. 

O apresentador José Luiz
Datena vai comandar um
game show de perguntas e

respostas, o “Quem Fica em
Pé?”. “Ao invés de cobrar,
vou pagar. Mas os partici-
pantes terão que merecer”,
disse.

Isso não tira o espaço do
jornalismo. Com as eleições
municipais se aproximando
(o primeiro turno será em
outubro), a Band mantém a
tradição de realizar grandes
debates com os candidatos a

partir do início do segundo
semestre. 

Na divisa entre investiga-
ção e entretenimento, “A Li-
ga” ganhou dois reforços
para a equipe: Lobão e Cazé.
“Esse tipo de jornalismo faz
muito bem a quem o pro-
duz e ao público, porque
põe o dedo nas feridas sem
dó”, disse Lobão.

Essa mistura, para o novo

diretor de conteúdo, Diego
Guebel, é a síntese da Band
atual. “Não apontamos para
a segmentação. Queremos
que todos possam assistir
aos programas a qualquer
momento, independente-
mente da idade”, disse. 

Da esq. para a dir.: Danilo Gentili e Marcelo Mansfield (“Agora É Tarde”), Débora Vilalba (“A Liga”), Marcelo Tas (“CQC” e “Conversa de Gente Grande”), 
Sabrina Sato (“Pânico na Band”), Oscar Filho (“CQC”), Otávio Mesquita (“Claquete”) e Emílio Surita (“Pânico na Band”)

DIVULGAÇÃO

RAQUEL PAULINO
METRO SÃO PAULO

Chegada do ‘Pânico’ e entrada de Lobão e Cazé na equipe de ‘A Liga’ são os
destaques do ano Debates com candidatos marcarão o segundo semestre
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Fifa espera
contrato da
Arena 
VISTORIA. Cerca de 40 inte-
grantes do COL (Comitê
Organizador Local) e da FI-
FA farão hoje, em Curiti-

ba, mais uma vistoria das
obras da Arena para a Co-
pa de 2014. Entre os as-
suntos que estão em pau-
ta no encontro, está o sta-
tus da construção do está-
dio, incluindo o emprésti-
mo do dinheiro para fi-
nanciar a obra. O Atlético
ainda espera conseguir re-
cursos do BNDES para fi-
nanciar a finalizacão da
Baixada.

METRO CURITIBA

3
esporte

Furacão demonstrou fragilidade
fora de casa e foi derrotado por 2 a 1

Dinheiro deve vir

do BNDES 

DIVULGAÇÃO

Copa-2014
O Fantasma foi goleado por
4 a 0 pelo Juventude em ple-
no Germano Krüger e está
eliminado da Copa da Brasil
por antecipação. O time
não conseguiu superar a
sua má fase na campanha
do Campeonato Paranaen-
se, que já rendeu uma troca
de treinador e a demissão

de quatro jogadores.
O atacante Jonatas Bel-

lusso, do Juventude, mar-
cou três gols para o time
gaúcho e foi o destaque da
partida.

Agora o Fantasma volta-
se para o campeonato regio-
nal, onde ainda corre o ris-
co de ser rebaixado. METRO

Jogando no Maranhão, o
Rubro-Negro levou dois
gols no começo do jogo e,
mesmo com um jogador  a
mais durante quase todo o
segundo tempo, acabou
perdendo por 2x1 para o
Sampaio Côrrea, ontem.
No jogo de volta, próxima
quinta-feira, o Atlético vai
precisar de uma vitória
simples  para passar para a
próxima fase.

O técnico Juan Carrasco
fez uma substituição inusi-
tada logo aos 8 minutos do
primeiro tempo, tirando

Adriano da lateral direita,
depois que o primeiro  gol
do Sampaio saiu daquele se-
tor. Em cobrança de falta, os
maranhenses ampliaram o
placar pouco depois. 

Harrison conseguiu des-
contar ainda no primeiro
tempo, e na etapa final o
Sampaio teve um jogador
expulso. Aí o time se fechou
e o Furacão não conseguiu
empatar.

Operário é eliminado

Atlético perde para
o Sampaio Corrêa

Jogo de volta será na próxima quinta-feira e Baier, Guerrón e Ligüera devem jogar 

MAURICIO ALEXANDRE
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Sampaio Corrêa: Rodrigo Ramos; Arlindo Maracanã,
Germano, Fabrício Lopes e Deca; Luís Maranhão,
Eloir, Kléo (Jeferson) e Cleitinho (Johildo); Edgar e Jú-
nior Chicão (Robson). Técnico: Josué Teixera 

• Gols: Edgar, aos 4’ 1º T, Kléo aos 20’ 1º T, Harrison aos 35’ 1º T • Arbi-

tragem: Francisco Assis Almeida Filho, com Arnaldo Rodrigues de Souza
e Francisco Machado Gaspar • Público e renda: 4 mil pagantes

Atlético: Rodolfo; Adriano (Gustavo ), Manoel ,
Bruno Costa e Heracles; Deivid , Renan Foguinho
(Renan Teixeira) e Harrison; Bruno Furlan (Nieto),
Marcinho e Bruno Mineiro. Técnico: Juan Carrasco

2
1

THIAGO MACHADO
METRO CURITIBA

NOVO ESQUEMA

Coxa pode
usar dois
atacantes

Sem ter Marcel em
boa fase e com Ro-
berto integrado ao
elenco, o técnico
Marcelo Oliveira
adiantou ontem
que pode abrir mão
do esquema com
um centroavante fi-
xo, que vem sendo
usado desde o ano
passado. “Podemos
jogar com dois ata-
cantes sem fixar
ninguém, rodando.
É uma ideia que te-
nho”, disse. Olivei-
ra pondera, no en-
tanto, que não de-
ve fazer mudanças
sem fazer vários
treinos antes. “Sem
muito tempo de
treinamento, fica
difícil”, disse.

METRO CURITIBA

x

O Paraná Clube estreou
com um empate heróico
na Copa do Brasil por 2 a 2
com o Luverdense, em Lu-
cas do Rio Verde (MT). Foi
também a primeira parti-
da oficial do técnico Ricar-
dinho. 

O Tricolor esteve duas ve-
zes atrás no placar e se recu-
perou. No primeiro tempo,
aos 35 minutos, Valdir Papel
abriu o placar com um gol
de cabeça. Aos 3 minutos do
segundo tempo, Wellington
Silva descontou. Mas aos 12

minutos, Raul Prata voltou
a marcar. O empate só veio
no final, com Alex Bruno,

de cabeça, 2 a 2. O próximo
jogo é dia 14 na Vila Capa-
nema. METRO CURITIBA

Paraná recebe o Luverdense na próxima quarta-feira

CELSO NERIS / FUTURA PRESS

Paraná empata no Mato Grosso

Luverdense: Lucas; Régis, Alex Moraes, Rafael Pe-
dro e Raul Prata ; Everton, Dê, Gilson e Rubinho;
Matheus e Valdir Papel.
Técnico: Dado Cavalcanti

• Gols: Valdir Papel e Raul Prata (LEC) e Wellington Silva e Alex Bruno
(PR) • Arbitragem: Jânio Pires Gonçalves, com Jesmar Benedito Miranda
de Paula e João Patrício de Araújo

Paraná: Luís Carlos; Paulo Henrique, André Vinícius,
Alex Bruno e Henrique (Lucas); Alex Alves, Packer,
Maicon (Nilson) e Luisinho; Elias (Alemão) e Wel-
lington Silva . Técnico: Ricardinho

2
2

x
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Com direito a show e gol de
placa de Neymar, Santos derrota 
o Inter por 3 a 1 na Vila Belmiro 

Craque marcou os três tentos 
do Peixe na partida
Se de um lado estava o In-
ternacional, com a camisa
do Santos estava um joga-
dor que é de outro planeta.
Em noite inspirada, Neymar
deu show, marcou  três gols
e comandou a vitória do Pei-
xe sobre o Colorado por 3 a
1, pela 2o rodada do Grupo 1
da Taça Libertadores. De
quebra, o  alvinegro ainda
tomou a segunda posição da
chave do rival de ontem. 

Dono do jogo, os coman-
dados de Muricy não deram
chances ao Inter. Com velo-
cidade e precisão, o Santos
chegava com facilidade ao
gol de Muriel. E foi assim
que Borges, derrubado na
área por Índio, arrumou um
pênalti. Neymar bateu com
categoria e abriu o placar.

Na etapa final, uma pin-
tura. O camisa 11 arrancou
do meio-campo, passou por
três jogadores e tocou na
saída do goleiro. Um golaço!

Depois do tento, o Inter
acordou. E chegou lá. Lean-
dro Damião aproveitou lan-
ce de Oscar para diminuir o
marcador: 2 a 1.

Mas nem deu tempo do
clube gaúcho comemorar e
a Joia da Vila resolveu
aprontar mais uma das
suas. Em velocidade, Ney-
mar deixou dois adversários
para trás e tirou do goleiro
para marcar outro belo gol. 

O próximo compromisso
do Peixe na competição
acontece no dia 15, às 22h,
contra o Juan Aurich, fora
de casa. METRO

Neymar infernizou a defesa do Internacional no duelo

RICARDO SAIBUN/AGIF/FOLHAPRESS

De outro mundo

Santos: Rafael; Fucile (Bruno Rodrigo), Edu Drace-
na, Durval e Juan ; Arouca, Henrique, Ibson (Ela-
no ) e Paulo Henrique Ganso; Neymar e Borges
(Alan Kardec). Técnico: Muricy Ramalho

• Gols: Neymar aos 8 minutos do 1o tempo; Neymar aos 9 e 20 
e Leandro Damião aos 19 minutos do 2o tempo 
• Arbitragem: Evandro Rogério Roman (PR) auxiliado por Dibert 
Pedrosa (RJ) e Rodrigo Pereira Joia (RJ)

Internacional: Muriel; Nei, Rodrigo Moledo, Índio 
e Kleber ; Bolatti (Tinga ), Elton (Dátolo), Gui-
ñazu, Oscar e D’Alessandro (Dagoberto ); Lean-
dro Damião. Técnico: Dorival Júnior

3
1

x

Se tem uma nação que ficou
contente no jogo do Nacio-
nal (PAR) foi a corintiana.
Com muita determinação,
sob os olhos da sempre vi-
brante Fiel torcida, o Timão
derrotou por 2 a 0 os para-
guaios e conseguiu sua pri-
meira vitória nesta edição
da Taça Libertadores. Com o
resultado, o alvinegro soma
quatro pontos e ocupa a 2a

posição do Grupo 6.
O Corinthians dominou o

adversário durante todo o
primeiro tempo. Recuada, a
equipe paraguaia tentava se-
gurar o empate, gastava o
tempo e se arriscava nos
contra-ataques. 

Mas o Timão tinha em
campo o iluminado Danilo,

que em uma falha do golei-
ro Don, que largou a bola no
pé do meia, abriu o placar
aos 38 minutos. A equipe de
Tite teve pelo menos mais
três boas chances de marcar.

Na etapa complementar,
o Corinthians seguiu em ci-
ma do adversário e com fre-
quência criava perigo ao s
paraguaios. E a recompensa
veio aos 21 minutos. Após
ótimo cruzamento de Ede-
nílson, Jorge Henrique se
antecipou à zaga do Nacio-
nal e, de peito, empurrou
para as redes. Explosão dos
quase 30 mil alvinegros que
lotaram o Pacaembu. 

Na próxima rodada, dia
14, às 22h, o Timão visita o
Cruz Azul. METRO

Nação
alvinegra
festeja no
Pacaembu
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